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1.   Грунтування основи 2.  Підготовка шпаклівки

       Необхідний інструмент3.   Нанесення шпкалівки

■  Високий ступінь білизни і гладкості
■  Висока адгезія до мінеральних 

основ
■  Пластична, зручна при нанесенні 
     та шліфуванні

Baumit 
FinoFinish S

Шпаклювальна 
суміш



Baumit FinoFinish S
Бауміт ФіноФініш С

Готова до використання пастоподібна біла високоякісна фінішна 
шпаклівка для отримання ідеально гладких поверхонь стін і стель 
під фарбування.

Застосування  
Готова до застосування пастоподібна шпаклівка Baumit FinoFinish 
S призначена для фінішного шпаклювання поверхонь стін і 
стель житлових та нежитлових будівель при підготовці основ 
під високоякісне фарбування або обклеювання шпалерами. 
Шпаклівка Baumit FinoFinish S придатна до обробки вручну 
або механізованим способом усіх видів мінеральних основ: 
гіпсових, цементно-піщаних, цементновапняних, бетонних. Baumit 
FinoFinish S ефективна для обробки основ із гіпсокартонних листів 
(ГКЛ). 
Шпаклівка Baumit FinoFinish S не призначена для використання 
на пластику, металі, відшаровуваних лакофарбових покриттях.

Технічні характеристики
Колір:    білий із високим 
   ступенем білизни
Маx товщина 
шару за один прохід:  3 мм
Час повного висихання:  min 12 год.
     на поглинаючих основах
Витрати розчинової суміші:  ~1,8 кг/м² на шар 
   практичні витрати залежать 
   від ступеню нерівності основи
Строк зберігання
В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі 
від +1ºС до +30ºС, на піддонах, в оригінальній непошкодженій 
упаковці – не більше 12 місяців від дати виробництва.

Підготовка
Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог БНіП 
3.04.01-87 та ДБН В.2.622-2001, а також відповідно технологічної 
карти на оздоблення стінових конструкцій матеріалами Baumit. 
Поверхня основи повинна бути не піддана промерзанню, міцною, 
чистою, сухою і здатною нести навантаження. При необхідності, 
поверхню очистити від пилу, жиру, лакофорбових покриттів та 
інших забруднень, які знижують адгезію шпаклівки до основи. 
Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити. Великі 
нерівності, глибокі подряпини і тріщини розшити та заробити 
гіпсовою шпаклівкою Baumit FinoFill.

Приготування
Безпосередньо перед нанесенням шпаклівної маси Baumit 
FinoFinish S на основу, її слід перемішати у відрі за допомогою 
будівельного низькообертового (до 600 об./хв.) міксеру із 
спеціальною насадкою. Готова пастоподібна шпаклівна маса 
Baumit FinoFinish S після змішування може бути використана 
безпосередньо з відра. Суміш може бути розведена водою, для 
отримання необхідної консистенції (наприклад, для машинного 
нанесення) додаванням невеликої кількості (~1%) чистої води. 
Після кожного додавання води, масу ретельно перемішати і 
перевірити консистенцію. Використовуйте тільки чисті інструменти 
і ємності.

Виробництво робіт
Шпаклівку Baumit FinoFinish S наносити на всю поверхню 
тонким рівним шаром без пропусків вручну, використовуючи 
нержавіючий шпатель або механічно. Вигладити сталевою 
теркою до рівної поверхні і залишити висихати. Товщина одного 
шару не повинна перевищувати 3 мм. По висохлій поверхні 
виконати шліфування нерівностей і ретельно видалити пил. 
Заповніть нерівності і повторно відшліфуйте. Шпаклівне покриття 
при необхідності можна наносити в кілька шарів. Наступні шари 
завжди наносити тільки після висихання попередніх. Фарбування 
шпаклівних покриттів Baumit FinoFinish S можливі тільки після 
повного висихання. Кількість вирівнювальних шарів залежить від 
стану основи і від того, наскільки ви самі хочете бачити гладкою і 
рівною готову поверхню. Фарбування та нанесення декоративних 
покриттів рекомендовано проводити не раніше, ніж через 12 
годин (при нормальних умовах і належній вентиляції).

Рекомендації до виконання робіт
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та 
поверхні основи від +5 до +30 ºС та відносній вологості повітря 
не більше 80%. Усі наведені в технічному листі показники якості 
та рекомендації мають силу при температурі навколишнього 
середовища +20 ºС та відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах можлива зміна часу використання та висихання розчинової 
суміші. Під час нанесення і висихання шпатлівки в приміщенні не 
слід влаштовувати протяги, а також допускати різке підвищення 
температури повітря, так як і те і інше може визвати появу тріщин 
і відшарування шпатлівки від поверхні. Шпаклівну суміш Baumit 
FinoFinish S не можна змішувати з іншими матеріалами.

Гарантії виробника:
Виробник гарантує вищезазначені характеристики шпаклівної 
суміші Baumit FinoFinish S при виконанні правил транспортування, 
зберігання і виробництва усього комплексу робіт. Якість 
забезпечується додатковим внутрішнім контролем на заводській 
лабораторії Baumit, незалежно від контролю з боку уповноваженого 
лабораторного тестування.


